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Stellan asiakaspalvelu
Turvapuhelin ja hoivalaitteet 
010 408 8117 (arkisin klo 8–16)

Terveys-, hoiva- ja lääkäripalvelut 
010 633 8585 (ma–su 24 h)

i
Puhelun hinta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min
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Turvapuhelin

Jos kotona sattuu jotakin tai olo tuntuu huonolta, turva-
puhelimella on helppo hälyttää apua. Turvapuhelimella 

saa yhteyden vuoden kaikkina päivinä kellon ympäri toimi-
vaan Stellan hälytyskeskukseen, jossa hälytyksiin vastaa 
aina terveydenhoitoalan tai muun soveltuvan koulutuksen 
saanut hälytyskeskuspäivystäjä. 

Yhteyttä otetaan hälytyspainikkeella, joka kulkee käte-
västi mukana ranteessa tai kaulassa. 

Turvapuhelimeen voi liittää erilaisia lisälaitteita kuten 
palohälyttimen tai poistumista valvovan älykkään ovihä-
lyttimen. Lisälaitteidensa avulla turvapuhelin osaa tehdä 
automaattisen hälytyksen, vaikka asiakas ei itse havaitsisi 
vaara- tai ongelmatilannetta tai hälytyksen tekeminen olisi 
asiakkaalle vaikeaa.

Turvapuhelin on oikea vaihtoehto ikäihmisille, jotka haluavat turvaa ja 
luottamusta kotona asumiseen ja elämiseen.

Levollisempi arki käyttäjälle ja läheisille

 • Hälytyskeskuspalvelu 24/7 

 • Hälytyksen tekeminen on helppoa

 • Apu saapuu mahdollisimman pian
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Kenelle turvapuhelin sopii?

Stellan turvalaitteiden palveluvaihtoehdot

Yksin 
asuvalle

Liikunta- 
rajoitteiselle

Muisti- 
sairaalle

Hälytys hälytys-
keskukseen    
Soitto kodin ulkopuolelta 
hälytyskeskukseen   
Sijainti nähtävissä 
kartalla   
Turvakelloon voi  
soittaa  
Asiakas voi soittaa  
läheisten numeroihin  
Puhelut kuuluvat 
kuukausi hintaan  
Hälyttää kun poistuu 
rajatulta alueelta 

Turvapuhelin Turvakello  
+ puhelintoiminnot 

+ kotivahti

Turvakello  
+ puhelintoiminnot

Turvakello

+ ++

Yksin kotona asuvalle turvapuhelin 
tarjoaa turvaa esimerkiksi kaatumi-
sen ja siihen tarvittavan nostoavun 
varalta. Turvapuhelimen avulla saa 
yhteyden Stellan hälytyskeskukseen, 
jossa hälytyskeskuspäivystäjät arvioi-
vat tilanteen ja lähettävät tarvittaessa 
apua paikalle.

Turvapuhelin on hyvä ratkaisu myös 
ikääntyneelle pariskunnalle, jonka 
toinen tai molemmat osapuolet ovat 
liikuntarajoitteisia. Tällöin turvapuhe-
limesta on apua ongelmatilanteissa, 
joissa tavallisen puhelimen luokse on 
vaikea päästä.

Muistisairauksista kärsivää turva-
puhelin auttaa saamaan yhteyden 
hälytyskeskukseen helposti yhtä 
nappia painamalla. Jos sairauteen 
liittyy eksymistä, suosittelemme 
turvapuhelimen sijaan paikantavan 
turvakellon käyttämistä.
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Turvallisempi olo, täysipainoisempi arki

Kaksi kätevää lisävarustetta

PalohälytinÄlykäs poistumisvalvonta

Turvapuhelin antaa arkeen itseluottamusta ja turvaa. 
Kotona voi elää ja harrastaa levollisin mielin, kun turva-
puhelimen avulla saa yhteyden terveysalan ammattilaisiin  
ja voi hälyttää apua paikalle milloin tahansa.

Arjen kasvanut itseluottamus näkyy parhaimmillaan  
liikkumisen lisääntymisenä ja parempana terveytenä.  
Stellan asiakkailla on tästä paljon kokemusta.

Turvapuhelimen kanssa 
voi ottaa käyttöön käteviä 
lisälaitteita, joilla käyttäjän 
turvallisuutta voi lisätä 
helposti.

Luottamusta omaan arkeen Paremman voinnin puolesta
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5.6. Palovaroittimen käyttöönotto 

 

 

 (9S-ACC-01-64 Fire alarm, wireless) 

 

 

Huom! Organisaatiossa on oltava Smooth-sääntö palovaroittimelle (Palovaroitin, langaton: 

Palohälytys aktivoitu), jotta palohälytykset toimivat. Varmista pääkäyttäjältä säännön olemassaolo 

ennen organisaation ensimmäistä asennusta. 

 

1. Valitse Smooth Lite- sovelluksessa ”Jatka”  

2. Varmista, että paristo on kytkettynä palovaroittimeen 

3. Varmista, että palovaroittimen ja I/O moduulin välinen kaapeli on kytketty 

4. Suojaa kuulosi ja varoita lähellä olevia voimakkaasta äänestä 

5. Vie älypuhelin aivan palovaroittimen I/O-moduulin viereen ja paina palovaroittimen 

testauspainiketta niin kauan kunnes Smooth Lite ohjeistaa jatkamaan (< 5 sek).  

6. Seuraa sovelluksen ohjeita viimeistelläksesi käyttöönoton. 

 

5.6.1. Palovaroittimen asennus 

 

Asenna palovaroitin ruuveilla keskelle huonetta kattoon. Jos se ei ole mahdollista, asenna 

palovaroitin vähintään 50 cm etäisyydelle katon ja seinän rajasta kattoon, tai seinään 15 cm 

katosta. Palovaroitinta ei tule asentaa esimerkiksi tuuletusikkunoiden tai koneellisen ilmanvaihdon 

läheisyyteen. 

 

Uudessa palovaroitinmallissa I/O-moduuli on ulkoinen. Käytä metallista asennuslevyä. 

 

1. Aseta metallinen asennuslevy asennusreikien kohdalle 

2. Aseta palovaroittimen muovinen kiinnitysosa asennusreikien kohdalle metallisen 

asennuslevyn päälle 

3. Kiinnitä ruuvit 

4. Kiinnitä palovaroitin asettamalla se muoviseen kiinnitysosaan ja kiertämällä myötäpäivään, 

palovaroitin naksahtaa kiinni 

5. Kiinnitä langaton I/O moduuli magneetilla metalliseen asennuslevyyn 

 

Palovaroittimissa suositellaan käytettäväksi litiumparistoja. 
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Turvapuhelimen  
käyttöohjeet
Yleistä turvapuhelimesta

Turvapuhelimessa on keskusyksikkö sekä käyttäjän 
mukana kulkeva hälytyspainike. Turvapuhelin toimii kodin 
sisätiloissa.

Turvapuhelimen hälytyspainike on roisketiivis. Sen 
kanssa voi käydä suihkussa. Painike ei kuitenkaan kestä 
saunomista, uimista eikä höyrykylpyjä.

Stellan hälytyskeskus päivystää 24 tuntia vuorokau-
dessa vuoden kaikkina päivinä. Hälytyskeskuksessa 
päivystävät terveydenhoitoalan tai muun soveltuvan 
koulutuksen saaneet päivystäjät, jotka osaavat arvioida 
tarvittavan avun luonteen.

Koesoitto tulee tehdä vähintään kerran kuukaudessa 
sekä aina sähkökatkon jälkeen, myös lisälaitteista. Koe-
soitto tehdään tavallisen hälytyksen tapaan hälytyspaini-
ketta painamalla. Koesoiton tarkoituksena on testata, että 
turvapuhelin toimii moitteettomasti.

Turvapuhelimen johtoihin ei tulisi koskea. Ukonilmalla 
turvapuhelimen kiinteän yksikön pistokkeen voi irrottaa 
seinästä omalla vastuulla. Ukonilman jälkeen pitää töpseli 
kiinnittää seinään ja tehdä koesoitto hälytyskeskukseen 
laitteen toiminnan varmistamiseksi.

Turvapuhelimeen voi puhua tavallisella äänellä, sillä  
turvapuhelimessa on tehokas mikrofoni ja kaiutin. Turva-
puhelimen avulla hälytyskeskuksen työntekijä kuulee 
normaalin puheen helposti.

Jos soitatte hälytyskeskukseen vahingossa, ei tarvitse 
pelästyä. Kertokaa, että soitto oli vahinko ja teillä ei ole 
hätää. Puhelu toimii samalla turvapuhelimen testisoittona.
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Laite toimii normaalisti.

Akun alhainen varaustaso.

SIM-kortti pois paikoiltaan.

Mobiilidatayhteyttä ei ole.

Asetusten asennus kesken.

Asennus etenee.

Muodostaa datayhteyttä.

1 Kun tarvitsette apua, painakaa hälytinpainikkeen 
nappia reilusti 1–2 sekunnin ajan.

2 Odottakaa kunnes hälytys yhdistyy ja päivystäjä 
vastaa. Puheyhteys avautuu automaattisesti.

3 Kertokaa päivystäjälle rauhallisesti, mitä on 
tapahtunut. Vastatkaa myös päivystäjän esittämiin 
kysymyksiin.

4 Odottakaa rauhallisesti avun saapumista.  
Päivystäjä huolehtii, että auttaja saapuu luoksenne, 
kun tarvitsette apua.

Soittaminen turvapuhelimella

Hälytyspainike

Ranneke

Hälytyspainike

Kuittauspainike

Mikrofoni

Kaiutin

Merkkivalot

Merkkivalot näkyvät 
pinnan alla laitteen tässä 
kohdassa, kun ne palavat 

tai vilkkuvat.
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Tärkeää tietoa  
Stellan hälytyskeskuksesta

i
Ilmoittakaa asiakastietojenne muutoksista 
Stellan turvapuhelinpalveluun. Pyydämme 
ilmoittamaan seuraavista muutoksista:

• Uusi osoite
• Uusittu lukko tai uusi avain
• Uusi puhelinnumero
• Terveydentilaa koskeva muutos

Hälytyskeskus päivystää 
24 tuntia vuo rokaudessa. 
Puheluihin on aina vastaa-
massa joukko kokeneita 
hälytyskeskuspäivystäjiä.

Hälytyksen auttamis-
käynnit ovat sopimukses-
ta riippuen maksuttomia 
tai maksullisia. Kysy hin-
noista asiakaspalvelusta.

Turvapuhelimen asiakas- 
palvelu 010 408 8117 
auttaa esimerkiksi asia-
kastietojen muutoksissa 
arkisin klo 8–16.
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Stella – kodin palvelut  
yhdestä osoitteesta
Stellalla olemme turvalaitepalveluiden lisäksi 

kotisiivouksen ja kodin terveyden ammattilaisia. 

Annamme työllemme 100 %:n tyytyväisyys-

takuun: jos et ole tyytyväinen työmme jälkeen, 

korjaamme puutteet. Meiltä saat myös kokeneet 

ja luotettavat lasten hoitajat kotiin tai esimerkiksi 

sukujuhliin.

Stellalla voimme tukea ikäihmisen arkea monin tavoin. 

Voimme muun muassa siivota, pestä ja silittää pyykit, auttaa 

peseytymisessä, huolehtia lääkehoidosta, käydä kävelemässä 

tai ostoksilla sekä tehdä sairaanhoidon kotikäyntejä. 

Palveluidemme tarjonta vaihtelee paikkakunnittain. Turva-

puhelinpalvelumme saa Suomessa yli 180 kuntaan, kun taas 

kodinhoitoa tarjoamme esimerkiksi pääkaupunkiseudulla sekä 

Turun, Tampereen, Kuopion ja Oulun lähiympäristössä. Oman 

kuntanne tilanteen tarkistatte helposti osoitteessa stella.fi tai 

soittamalla asiakaspalveluumme.
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Tässä kaikessa me voimme olla avuksi:

 • Turvalaitepalvelut 

 • Kotisiivous

 • Kotihoito

 • Fysioterapia ja jalkahoito

 • Kotisairaanhoito ja  

terveyspalvelut

 • Rokotukset

 • Saattohoito

Helposti ilman  
kiirettä ja jonoja

Olemme hyväksytty palvelusetelituottaja 
lukuisissa kunnissa kautta Suomen. 

Kotisiivouksen palveluistamme saa  
50 %:n kotitalousvähennyksen  
verotuksessa. 

Tarjoamme kotisiivouksen palveluja myös  
ilman arvonlisä veroa, jos asiakkaan 
toiminta kyky on alentunut esimerkiksi 
ikääntymisen, vamman tai onnettomuu-
den seurauksena.

i

Varaa maksuton suunnittelukäynti

020 768 9788 tai stella.fi
Puhelun hinta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min
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